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 Political سياسی

   
   سھراب شباھنگ :برگردان از

  ٢٠١٧  می٠۴

  در بارۀ ستراتيژی امريکا دو سند
   در مقابله با رژيم جمھوری اسالمی 

۴  

  سوريه، عراق و يمن

  ايران از طريق تأکيد بر ضرورت در سوريه اياالت متحده بايد به دنبال افزايش اختالفات بين روسيه و

کنار رفتن بشار اسد به عنوان بخشی از انتقال سياسی باشد، تحولی که سرانجام روسيه بيش از تھران 

  . پذيرای آن خواھد بود

  واشينگتن بايد به عنوان بخشی از ھر تماسش با روسيه بر عقب نشينی نيروھای ايران و شبه نظاميان

 از جمله حزب هللا و جنگجويان شيعی که از عراق، افغانستان و پاکستان –ن خارجی مورد پشتيبانی ايرا

 باشد و تصريح کند که اياالت متحده و متحدانش اين حق را برای خود قائلند که در صورتی که –آمده اند 

 .بمانند وارد عمل مستقيم به ضد آنھا گردند] در سوريه[اين نيروھا 

  با گروه ھای تروريست در سوريه بايد نه تنھا گروه ھای سنی بلکه گروه  در بارۀ مبارزه مذاکرهھرگونه

ھای نيابتی ايران مانند حزب هللا را دربر گيرد که در اياالت متحده و جاھای ديگر به عنوان تروريست 

 .مشخص شده اند

 ی کنند بايد با تحريم ھا به ضد رژيم اسد و تمام افراد و واحدھای مورد حمايت ايران که از او پشتيبانی م

جديت تقويت شوند و در صورت لزوم افزايش يابند؛ افزون بر آن ايران بايد به خاطر تحويل سالح و ديگر 

پشتيبانی ھای نظامی به سوريه و به نيروھای شبه نظامی در جاھای ديگر منطقه به خاطر نقض قطعنامۀ 

 .  شورای امنيت سازمان ملل و ديگر اقدامات، تحريم گردد٢٢٣١

  تمديد مأموريت ائتالف بين المللی در عراق به ميزان حداقل دو سال به منظور نشان دادن تعھد جاری

 .ما به بغداد) البته محدود(

 تمديد تأمين مالی برای ايجاد و آموزش سرويس ضد تروريستی و نيروھای امنيتی عراق. 

  نھادی کردن نيروھای شبه نظامی مورد  مثالً (فشار بر بغداد برای مقاومت در برابر نفوذ ناروای ايران

 به ضد انتقال سالح از مثالً (و پای بندی به قطعنامه ھای سازمان ملل در بارۀ ايران ) پشتيبانی ايران

 .و ھمکاری در انجام اين کار) ايران
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 امارات متحد عربی، بحرين، [ويژه کشورھای شورای ھمکاری خليج ه در رابطه با دولت ھای عرب، ب

، واشينگتن بايد فشار بيشتری برای ارتباط و ھمکاری با عراق به عمل ] سعودی، قطر و کويتعربستان

در يمن بايد تالش ھا به منظور منع تحويل سالح و ديگر اشکال پشتيبانی نظامی به حوثی ھا تشديد . آورد

 .دی را برای اين منظور افزايش دھئشود؛ واشينگتن ھمچنين بايد ھمکاری اطالعاتی منطقه 

 ديدھای مورد حمايت ايران به رھبری اياالت متحده بايد شرکای بين المللی را برای مقابلۀ قوی با تھ

رانی در تنگۀ باب المندب متحد کند تا به وسيلۀ نيروھای گشتی، ممنوعيت ھا، و عمل مستقيم به ضد کشتي

 .می کند، وارد عمل شوند، مين يا سالح ھای ديگر تھديد راکترانی را با يھر پرسنلی که آزادی کشت

  سرانجام، واشينگتن بايد نقش نيروھای شبه نظامی مورد حمايت ايران در نقض حقوق بشر در سراسر

ھنوز متحد جانبه بر آنان را ھرجا که واشينگتن و ملل   کند و تحريم ھای بين المللی و يکءمنطقه را افشا

 .اِعمال نکرده اند برقرار سازد

 اياالت متحده بايد مورد بازبينی قرار گيرند تا به رفتار نا امن و تحريک بحریوی روندھای عملياتی نير 

 ايران پاسخ داده شود، بازدارندگی ايران تضمين گردد و خطر برخوردھای ناگھانی بحریآميز نيروھای 

 . به حداقل برسد

 ايران در خليج حریبرانی حفظ شود و در صورت لزوم گسترش پيدا کند تا ادعاھای يعمليات آزادی کشت 

 . قرار گيرندسؤالمورد 

  ی اياالت متحده در مورد تحويل سالح و ديگر ئتعميق ھمکاری و مشارکت اطالعاتی بين متحدان منطقه

ھر ] ما[پشتيبانی ھا از جانب ايران به نيروھای نيابتی و منع چنين پشتيانی ھائی در ھماھنگی با متحدان 

 .زمان که اطالعات مقتضی بداند

  برقراری مذاکرات سّری با اسرائيل و متحدان عرب در مورد راه ھای جديد مقابله با نيروھای شبه نظامی

 .مورد پشتيبانی ايران و در بارۀ محل بعدی گسترش اين خطر

  برای پاسخ گوئی به نقض ممنوعيت تحويل سالح از جانب ايران به گروه ھائی مانند متحد فشار بر ملل

 .احزب هللا و حوثی ھ

  به تھران به روشنی فھمانده شود که حمله به نيروھای اياالت متحده و متحدانش از جانب نيروھای ايران يا

نيروھای مورد پشتيبانی او با پاسخ محکم و قوی به ضد منافع او مواجه خواھد شد؛ ھرجا که منافع اياالت 

 باب المندب يا امنيت ناوگان اياالت متحده رانی در امنيت کشتيمثالً ( مورد تھديد قرار گيرد متحده مستقيماً 

 .بايد نيروھای نيابتی ايران مستقيماً ھدف قرار گيرند) در خليج

  ی از طريق علنی کردن برخی اسناد طبقه بندی شدۀ ئافشای حمايت ايران از نيروھای نيابتی منطقه

ی گزاف نظامی ايران ھر ی؛ افشای الف زنی ھا و ادعاھائاطالعاتی و توضيحات ديپلوماتيک و رسانه 

 . زمان که مناسب باشد

 تحريم ھا

  ھرچند وسيله ای شکست ناپذير و حالل ھمۀ مشکالت به (بايد توجه داشت که تحريم ھا ابزار مھمی ھستند

 يعنی جلب توافق ديگر کشورھا برای عمل ھماھنگ - ، بايد پذيرفت که ديپلوماسی تحريم )حساب نمی آيند

 ھمان اندازه مھم است که –شار مشترک بر ايران برای گردن نھادن به اقدامات موجود با اياالت متحده و ف
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ويژه بر سپاه ه  ب–اجرای جدی تحميل ھای موجود بر ايران . تحميل تحريم از جانب خود واشينگتن

  .  و افزودن تحريم ھا در صورت لزوم–پاسداران و نيروھای نيابتی و وابسته به آن 

  وسيِع بيشتر از واحدھای متعلق به سپاه پاسدارن يا وابسته به آن و شرکت »  مراقبتیليست ھای«انتشار

افزايش . که بخش خصوصی بين المللی از معاملۀ بدون اطالع با سپاه بپرھيزند ھای پوششی به منظور اين

اه در يک  سپکنترولقابل مالحظۀ عنوان مؤسساتی که با سپاه مربوطند و پائين آوردن آستانۀ مشارکت يا 

 .قرار گيرد] شرکت ھای ممنوع المعامله[که در ليست عنوان ھا و اسمی  مُؤسسه برای اين

 که در فروش ھر  بررسی ايران اير و ديگر خطوط ھوائی تجاری ايران به منظور اطمينان از اين

 . الزامات برجام دقيقاً برای مصرف غير نظامی رعايت شودھواپيمائی به آنھا دقيقاً 

 تمرکز تحريم ھا در عرصه ھای کمتر سنتی مانند فساد، پول شوئی و حقوق بشر به منظور افزايش 

 . جلب محکوميت بين المللی ايران به خاطر تھديدھای ضد اسرائيلی اش. گسترش پشتيبانی بين المللی

  فشار بر دولت ھای منطقه برای تضمين رعايت تحريم ھا به ضد ايران از طريق تقويت گردآوری

و در )  مرز بين عمان و يمنمثالً ( و زمينی بحریعات، بازرسی محموله ھا، و امنيت مرزھای اطال

 .صورت لزوم تقويت توانائی آنھا برای انجام اين کار

 که نه تنھا به تحريم ايران متعھد باشند بلکه تعھد خود  فشار بر ديگر کشورھای خارج از منطقه برای اين

و برداشتن گام ھائی به منظور پشتيبانی قوانين داخلی شان از اجرای را از طريق جمع آوری اطالعات 

 .تحريم ھا تقويت کنند

 ادامۀ فعال آموزش بخش خصوصی بين المللی در زمينۀ وظايف مربوط به رعايت تحريم ھا نسبت ايران  . 

 عرصه ھای ديگر

 تروريستی، اشاعۀ ھسته استقرار جمع آوری اطالعات و ھمکاری بين المللی با ھدف گيری فعاليت ھای 

  .ويژه حزب هللا در خارج از خاور ميانهه تبھکارانۀ ايران و نواب او، ب] اَعمال[ی و ئ

  ی در نقاط ديگر ئی ايران و گسترش فعاليت چرخۀ سوخت ھسته ئی و دانش ھسته ئبا توجه به مواد ھسته

ی جھانی تقويت ئدم اشاعۀ ھسته ی و رژيم عئجھان، بايد تالش ھای اياالت متحده در جھت امنيت ھسته 

 .شود

  الت متحده، به ايران در زمينۀ فعاليت ھای مجرمانۀ سايبری به ضد ااي» دکترين سايبری«در انطباق با ھر

اياالت متحده و متحدان او ھشدار داده شود و ھنگامی که ايران به چنين کاری دست بزند ھزينۀ سنگينی بر 

 .او تحميل گردد

  ی اياالت متحدهئاتحادھای منطقه تقويت : رکن سوم

اقدامات تنبيھی برای بازدارندگی مؤثر مھم است، دفاعی قوی مسلماً ] قابل باور بودن[در حالی که معتبر بودن 

برای اين منظور، تقويت متحدان اياالت متحده در خاور ميانه بايد عنصری کليدی در . اھميت حياتی بيشتری دارد

ی  اين تالش بايد تھديدھای واقعييکم،. دو اصل بايد راھنمای چنين تالشی باشند. يران باشد در مقابل اامريکاسياست 

اين تھديدھا تا حد زيادی ماھيتاً غير متقارن اند؛ ايران به . رويند حل و فصل کنده را که اين متحدان با آن روب

روريسم، جنگ نيابتی، جنگ ، بلکه از طريق تزير سؤال نمی بردصورت متعارف متحدان اياالت متحده را 

ايران ھمچنين . روسيه در اروپا اين کار را می کند» خاکستری«يا » دو رگه«سياسی، سرنگون سازی شبيه جنگ 
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. ی در صحنه اھميت زيادی پيدا کندراکتی وحشت انگيزی در اختيار دارد که باعث می شود دفاع ضد راکتنيروی 

ه تا حد امکان يک سيستم اتحاد چند جانبه بنا کند و نه يک رشته اتحادھای ھدف اياالت متحده بايد اين باشد کدوم، 

ويژه منطقۀ خليج، از نظر جغرافيائی متراکم است که باعث می ه خاورميانه، ب. قوی دوجانبه ولی جدا از يکديگر

 ھرچند منطقه چند دھه –ی ئنوعی اتحاد چندجانبۀ منطقه . شود ھماھنگی و عمليات متقابل بين نيروھا الزامی باشد

ی با ئ می تواند سکوئی برای متحدان اياالت متحده برای حل مسايل منطقه –به دور است » ناتوی خاورميانه«از 

  .حداقل مداخلۀ خارجی به وجود آورد، تعادلی که ھم مورد استقبال منطقه و ھم اياالت متحده است

  ھماھنگی منطقه ای

 که در زمان جورج دبليو بوش طرح شد و  امنيتی خليجمذاکراتاحيای :  شدھمان گونه که باالتر پيشنھاد 

 امنيتی خليج شش رکن داشت مذاکرات. گسترش آن به نحوی که اردن، مصر و مراکش را ھم دربر گيرد

موضوعات مربوط به ) ٢ظرفيت دفاعی شورای ھمکاری خليج، ) ١: که ھمۀ آنھا اکنون نيز بجا ھستند

حفاظت از ) ٥مقابله با تروريسم و تأمين امنيت داخلی، ) ٤ی، ئمقابله با اشاعۀ ھسته ) ٣امور امنيتی، 

قدرت ھای . پشتيبانی از عراق) ٦زيرساخت ھای حياتی که دفاع سايبری ھم بايد به آن اضافه شود و 

  .خارجی مانند اتحاديۀ اروپا، روسيه و چين بايد برای نظارت و ارائۀ کارشناسی دعوت شوند

 مشارکت اطالعاتی و ادغام اطالعاتی با تمرکز بر ايران و گروه ) ١: ٣+  امنيتی خليج مذاکراتيق از طر

ادارۀ سرمايه گذاری يک کشور در فن آوری ھا، (()  برای تأمين نظامی مذاکره) ٢. ھای تروريستی تقويت گردد

ھدف عبارت است از به دست آوردن . ی مسلح امنيت ملی و پشتيبانی از نيروھاستراتيژیبرنامه ھا و محصوالت الزم برای 

سريع محصوالت با کيفيت که نيازھای مصرف کننده را برآورده کند و ظرفيت انجام مأموريت ھا را به قيمت مناسب بھبود 

 و آموزش نظامی و افزايش کارآئی نھادھای امنيتی داخلی و خارجی به جای خريد ھرچه )مترجم. بخشد

 برای مقابله با تھديدھای ويژه ای که ايران مذاکرهپيشبرد ) ٣. به پيش برده شودبيشتر و سنگين تر سالح 

 ھا، راکتتروريسم، حملۀ سايبری، ) ٤(» مقابله با دستيابی و طرد از ميدان« از جمله –به وجود می آورد 

 . ، با درس گيری از صحنۀ اروپا–تالش برای براندازی و جنگ سياسی 

 ويژه در امور مربوط ه  و اسرائيل ب٣+  امنيتی خليج مذاکراتکرات بين جوی فرصت برای مذا و جست

ی، مقابله با تروريسم، حفاظت از زيرساخت ھای حياتی و برنامه ئبه امنيت منطقه، مقابله با اشاعۀ ھسته 

 . به منظور تشخيص خطرھای آتی و چگونگی جلوگيری از آنھاستراتيژيکريزی 

  یئی منطقه راکتسرمايه گذاری در دفاع ضد. 

  مقابله «ھمکاری محتمل بيشتر بين روسيه و چين با ايران و تقويت توانائی ] مقابله با[برنامه ريزی برای

ايران که باعث محدود شدن آزادی عمل اياالت متحده و متحدان او می گردد » با دستيابی و طرد از ميدان

 .   آرام صورت می گيرد اقيانوس–با درس گيری از تھديدھائی که در اروپا و آسيا 

 تالش ھای دوجانبه

  آسيب پذيری ھای کليدی، تعيينی اياالت متحده برای ئ دوجانبه با ھر متحد منطقه مذاکراتابتکار 

  .کمبودھای کارآئی، نيازھای تجھيزاتی او با درس گيری از منازعات اخير مانند يمن

  و پاسخگو بودن نھادھای سياسی، امنيتی و برای افزايش کارآئی، سرعت واکنش ] ما[اصرار بر متحدان

اقتصادی شان و مراقبت آنھا در مورد نارضائی عمومی و تضمين مقاومت در برابر اقدامات سرنگون 

 .سازی ايران و يا گروه ھای افراطی
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  در سطح باال با اسرائيل در مورد خطرھای منطقه از جمله ايران و سوريه که تا حد زيادی مذاکرهابتکار 

ھدايت ] اسرائيل[ن نظامی و امنيتی است اما از سوی کاخ سفيد و دفتر نخست وزير مسؤوالبرگيرندۀ در 

 ].اسرائيل[مطمئن بين کاخ سفيد و دفتر نخست وزير ] مستقيم[برقراری يک کانال . می شود

 مذاکره با ايران

 ی انجام شود و ھر زمان که مذاکره با ايران به صورت جمع. حفظ کانال ھای مذاکرات ديپلوماتيک با ايران

  .ی صورت گيردئممکن باشد با شرکت متحدان منطقه 

 که مذاکره از موضع قدرت و با  تشويق متحدان اياالت متحده به مذاکره با ايران ولی با تضمين اين

 .پشتيبانی اياالت متحده باشد

 بيان حمايت از .  صدور ويزاگسترش تماس مردم ايران با اياالت متحده از طريق مراودات مردم با مردم و

 .حقوق بشر در ايران

  که به )  در مورد مبارزه با قچاقچيان مواد مخدر در افغانستانمثالً (پرھيز از مذاکرۀ داد و ستدی با ايران

که موجب بھبود سياست ھای ايران در مواردی که برای اياالت متحده و  نفع رژيم تمام شود بی آن

 . گرددمتحدانش اھميت اساسی دارد

  مذاکره بايد تنھا ھمچون ابزاری در ميان ديگر ابزارھای سياسی در نظر گرفته شود و نه چيزی که به

 آن را ديکته ستراتيژیمذاکره بايد ھنگامی صورت گيرد که شرايط و . خودی خود مطلقاً خوب يا بد است

 .کنند

 

  :منبع

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/deterring-tehran-an-iran-policy-for-the-new-

administration  

  

  پانوشت ھا

و ) و به طور کلی نظم غالب بين المللی(به زير سؤال بردن نظم موجود در خاورميانه » تجديد نظر طلبی«منظور مؤلف از  -١

  مترجم.  و متحدان اوستامريکامنافع 

اين اصطالح از نظر حقوقی برای توصيف وضعيتی به کار می  . plausible deniability» انکار پذيرِی باور کردنی«يا  -٢

يت يا اطالع يک فرد يا ارگان از وقوع عمل خالفی را رد مسؤولرود که در آن نتوان به خاطر نداشتن مدرک، انکاِر داشتن 

ً ه اين اصطالح ب. کرد ی به کار می رود که ادعا می شود  در مواردويژه توسط سيا در دورۀ زمامداری کندی رواج يافت و غالبا

از عملی غير قانونی و يا مذموم که توسط مأموران انجام شده بی خبر بوده اند، عملی که در صورت علنی شدن می مقامات باال 

ی اين کار از طريق نداشتن يا ندادن مدرک و اطالع رسمی يا دسترس. تواند باعث تعقيب قضائی يا بدنام شدن مقامات باال گردد

داللت بر نبودن مدرک برای احراز مجرميت » باور کردنی«يا » ظاھراً قابل قبول«واژه ھای . دشوار به آن عملی می گردد

 .مترجم. يت از جانب دولت يا مقامات باال موجه جلوه کندمسؤولدارد که موجب می شود، انکار اطالع يا 

 در آن يک طرف به لحاظ توانائی ھای متعارف جنگی بسيار قوی  است يعنی جنگی کهجنگ نامتقارن مربوط به قدرت نامتقارن -٣

در چنين جنگی طرف ضعيف تر نه از وسايل متعارف بلکه از سالح ھا و روش ھای نامتعارف بھره می . تر از ديگری باشد

ايت افکار عمومی به  حمايت يک قدرت بين المللی يا جلب حم روش ھای چريکی، يا استفاده از امکانات سياسی، مثالً گيرد مثالً 

ضد طرف ديگر يا تکيه بر فعاليت ھای سياسی يک حزب يا نيروی طرفدار خود در سرزمين يا در منطقۀ نفوذ طرف ديگر، يا 

انتخاب عرصۀ ديگری از جنگ که طرف قوی تر بدان توجه نکرده يا به آسانی قادر به مقابله در آن عرصه نيست، يا عرصه 
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ست ھای غربی ستراتيژياز ديدگاه . ن از مزيت ھای خاصی بھره مند است و غيره استفاده می کندای که به طور موضعی در آ

ويژه تنگۀ ھرمز، نيروھای شبه نظامی نزديک يا ه ی رژيم در خليج فارس و بکنترولی ايران، توانائی ھای ايذائی و راکتسيستم 

 .مترجم. امتقارن رژيم جمھوری اسالمی به حساب می آيندوابسته به او در لبنان، سوريه، عراق، يمن و غيره جزء قدرت ن

 از ٢٠٠٣اين اصطالح در سال  . A2/AD يا به اختصار  Anti-Access/Area Denial»مقابله با دستيابی و طرد از ميدان« -۴

ن اعمال ، آ»مقابله با دستيابی«منظور از .  به کار رفتامريکا CSBA» یئک و بودجه ستراتيژيمرکز ارزيابی ھای «سوی 

عملياتی است که مانع آزادی عمل » طرد از ميدان«دشمن است که مانع حرکت نظامی به صحنۀ عمليات می شود و منظور از 

، بحرفقط زمين نيست بلکه عرصه نه تنھا زمين بلکه » عرصه«منظور از . در عرصه ای می شود که در اختيار دشمن است

 .مترجم. رد و اطالعات را نيز در بر می گيءھوا، فضا

  

  يادداشت ھا

کانال تأمين «ديويد آلبرايت و آندرآ استريکر، : ی، مقالۀ زير را ببينيدئبرای بررسی کامل موضوع کانال تأمين توافق ھسته ) الف

   ٢٠١٦ اپريل ٢١، مؤسسۀ علم و امنيت بين المللی، »غلبه بر موضوعاِت روِز پس از پياده شدن: توافق ھسته ای ايران

 http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/JCPOA_Procurement_Channel_Post_Implementation_ 

Day_21April2016_Final1_1.pdf.  

تقويت نقش تحريم ھا در «کاتريت باوئر، پاتريک کالوسون و ماتيو لِويت، : برای بررسی کامل نقش تحريم ھا مقالۀ زير را ببينيد) ب

 )مؤسسۀ واشينگتن برای سياست خاور نزديک(» ايرانمحدود کردن 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/reinforcing-the-role-of-sanctions-in-restraining-

iran  

از «: کريس دوگرتیمارک گانزينگر و : مقالۀ زير را ببينيد»  مقابله با دستيابی و طرد از ميدان«برای بررسی کامل موضوع ) پ

ک ستراتيژيمرکز ارزيابی ھای (» ايران» ضد دستيابی و طرد از ميدان«اقدام از ميدان عمل برای شکست تھديدات : بيرون به درون

 )٢٠١٢ جنوری ١٧ی، ئو بودجه 
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